فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

برهمکنش نانو ذره اکسید روی و اسید هیومیک بر جوانهزنی بذر گیاه کلزا

افسانه یارمحمدی ،محمود خرمیوفا* ،سعید جاللی هنرمند
گروه تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت ،1397/02/22 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/08/05 :

چکیده
اسید هیومیک با اتصال به سموم زیستی مختلف میتواند سمیت و تحرک آنها را در محیطهای مختلف تغییر دهد؛ بنابراین اثر متقابل نانو
ذرات و اسید هیومیک از دیدگاه زیستمحیطی بهطور خاص مورد توجه است .هدف از این پژوهش بررسی اثر سمیت نانو ذره اکسید روی
بر گیاه کلزا در مرحله جوانهزنی و همچنین بررسی اثرات اسید هیومیک بر کاهش سمیت این نانو ذره در محیط آزمایشگاه بود .آزمایش با
نه غلظت نانو ذرات اکسید روی شامل صفر 2000 ،1750 ،1500 ،1250 ،1000 ،750 ،500 ،250 ،میلیگرم در لیتر و اسید هیومیک در دو
غلظت صفر 100 ،میلیگرم در لیتر ،در سه تکرار بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت .نتایج نشان داد که با
افزایش غلظت نانو ذره اکسید روی ،میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ،آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و پراکسیداز افزایش یافت
در حالیکه میزان پروتئین روندی کاهشی را نشان داد .کاربرد اسید هیومیک باعث کاهش اثرات سمیت ناشی از نانو ذره اکسید روی شد .با
افزایش غلظت نانو ذره اکسید روی ،شاخصهای جوانهزنی (درصد نهایی جوانهزنی ،انرژی جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه
بذر) کاهش یافت .با اینحال تیمار با اسید هیومیک باعث افزایش شاخصهای جوانهزنی و میزان فعالیت آنتیاکسیدان در گیاه شد و با
محافظت گیاه در برابر سمیت نانو ذرات اکسید روی ،باعث کاهش خسارتهای ناشی از سمیت آن گردید.
کلیدواژه :آلودگی محیطزیست ،شاخصهای جوانهزنی ،گیاهان روغنی ،فعالیت بیوشیمیایی ،مواد آلی طبیعی

مقدمه

آزادسازی آنها به بسیاری از اکوسیستمهای محیطی مختلف

نانو ذرات اکسید روی در ساخت دارو ،خمیر دندان ،شامپو،

خواهد شد مؤید لزوم تحقیق در مورد اثرات آنها بر روی

ضدآفتاب ،صابون ،لوازم آرایشی -بهداشتی ،کشاورزی،

موجودات زنده ازجمله گیاهان است .برآورد شده است که

پزشکی ،نیمهرساناها و کاتالیزورها استفاده میشود بنابراین به

تولید نانو ذرات فلز و اکسید فلزی یک روند افزایشی دارد و

محیطزیست وارد شده و میتواند توسط گیاهان جذب شود و

احتماالً روز به روز افزایش خواهد یافت و از  2000تن در

یکی از پرکاربردترین و پرمصرفترین نانو ذرات است

سال  2002به بیش از  58000تن در سال  2020خواهد رسید

( .)Pokhrel and Dubey, 2013این حجم باالی استفاده از نانو

( .)Stoimenov et al., 2002نانو ذرات اکسید روی در لیست

ذره اکسید روی در بسیاری از صنایع مصرفی که منجر به

نانو ذرات پیشنهادشده برای تحقیقات که از طرف بخش

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيKhoramivafa@razi.ac.ir :
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محیط ،بهداشت و ایمنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDارائه میشود نیز وجود دارد (

Hernandez-Viezcas

سطوح مختلف محلولپاشی اسید هیومیک باعث افزایش میزان
آنتیاکسیدانها ازجمله کاتاالز شد (.)Endalew et al., 2011

هوایی هستند بنابراین نانو ذرات توسط سطوح گیاهی جذب

فعالیت بیوشیمیایی و جوانهزنی بذر کلزا در شرایط اعمال نانو

شده بهدنبال آن به درون گیاه راه یافته و در آنجا باقی

ذرات اکسید روی و بررسی اثر اسید هیومیک در کاهش اثر

میمانند و بدین طریق وارد چرخه غذایی میشوند

سمیت نانو ذرات اکسید روی در مراحل اولیه جوانهزنی بر

(.)Dietz and Herth, 2011

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و شاخصهای جوانهزنی بود.

نتایج محدودی درباره پیامدهای زیستی در ارتباط با جذب
نانو ذرات توسط گیاهان وجود دارد و سؤاالت بسیاری درباره

مواد و روشها

سرنوشت و رفتار نانو ذرات در گیاهان باقی مانده است

بهمنظور بررسی اثرات نانو ذرات اکسید روی ()NP-ZnO

(.)Ma et al., 2010

(جدول  )1و نقش اسید هیومیک در کاهش سمیت آن روی

اسید هیومیک با اتصال به سموم زیستی مختلف میتواند

گیاه کلزا ( ،)Brassica napus L.رقم اکاپی آزمایشی در

سمیت و تحرک آنها را در محیطهای مختلف تغییر دهد؛

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه مهندسی تولید و

بنابراین اثر متقابل نانو ذرات و اسید هیومیک از دیدگاه محیط

ژنتیک گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

زیستی بهطور خاص مورد توجه است .برخی مواد آلی طبیعی

کرمانشاه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با

اسید فولیک و صمغ عربی باعث شدهاند که جذب و سرعت

سه تکرار در سال  1395انجام گرفت .عاملها عبارت از نانو

تجمع نانو ذره اکسید سریم ( )CeO2توسط ریشهها بهطور

ذرات اکسید روی ( )NP-ZnOدر  9غلظت (صفر،500 ،250 ،

چشمگیری کاهش یابد و جذب نانو ذرات توسط مواد آلی

 2000 ،1750 ،1500 ،1250 ،1000 ،750میلیگرم در لیتر) و

طبیعی مهار ،در عین حال جذب نانو ذرات در شاخههای

اسید هیومیک در  2غلظت (صفر 100 ،میلیگرم در لیتر)

کدوتنبل را کاهش داد .بدین ترتیب افزودن مواد آلی به خاک

بودند .جهت تهیه غلظتهای موردنظر ،نانو ذره اکسید روی

بهمنظور کاهش سمیت فلزات ،میتواند یکی از روشهای

(شکل  ،)1در آبمقطر با کمک دستگاه حمام اولتراسونیک

اصولی و مطمئن باشد ( .)Schwabe et al., 2013بدین ترتیب

(مدل -Heatingساخت شرکت  )Jamesبهمدت  30دقیقه و

بهنظر میرسد بهرهگیری از مواد آلی بهدلیل هزینه کم ،فراوانی

دمای  50درجه سانتیگراد برای حصول محلولی یکنواخت و

باال و وجود گروههای عاملی از قبیل هیدروکسیل ،کربوکسیل و

همگن ،حل شد (.)Adhikari et al., 2012

فنل میل ترکیبی قوی با فلزات ،راهکار مناسبی برای کاهش
سمیت نانو ذرات باشد (.)Pizzeghello et al., 2013

آزمون جوانهزنی استاندارد براساس دستورالعمل انجمن
بینالمللی آزمون بذر اجرا شد ( .)ISTA, 2005برای این منظور

غلظت  54میلیگرم در لیتر اسید هیومیک باعث افزایش

 25عدد بذر کلزا تهیهشده از مرکز تحقیقات و آموزش

سرعت جوانهزنی ،طول و وزن خشک ریشه چه گندم شد

کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ،پس از ضدعفونی با

(سبزواری و همکاران .)1389 ،طی یک بررسی نشان داده شد

محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد بهمدت  60ثانیه و سه بار

که اسید هیومیک باعث افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه

شستشو با آبمقطر استریلشده ،در پتریدیش قرار داده شدند

زنجبیل میشود ( .)Ghasemzadeh et al., 2011گزارش کردند

و  5میلیلیتر از نانو ذرات اکسید روی و اسید هیومیک به

که اثر اسید هیومیک باعث افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید

پتریدیش اضافه و سپس پتریدیشهای حاوی بذور به

دیسموتاز در برنج میشود ( .)Xie et al., 2015همچنین

ژرمیناتور با دمای  25درجه سانتیگراد منتقل گردید تا مراحل
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جدول  -1خصوصیات نانو ذرات مصرفی
خلوص ()%

%99

اندازه ذرات (نانومتر)

10-30

رنگ

سفید

محصول

 US NANOامریکا

شکل  -1تصویر  TEMنانو ذرات اکسید روی

جوانهزنی در آن طی شود .بذرها بهصورت روزانه (یکبار در
طی روز) بازبینی شد و تعداد بذور جوانهزده ،دارای طول

 = Nتعداد بذرهای جوانهزده در هر شمارش = T ،تعداد روز

ریشهچه  2میلیمتر ثبت گردید ) .)ISTA, 2005نمونهبرداریها

تا شمارش nام

برای انجام اندازهگیریهای بیوشیمیایی در روز هشتم انجام

شاخص بنیه بذر (:)Butola and Badola, 2004

گرفت

).)ISTA, 2005

رابطه ()4

درصد نهایی جوانهزنی (:)Lopez-Moreno et al., 2010
رابطه ()1

برای تهیه  50میلیلیتر بافر استخراج 0/607 ،گرم تریس را
با  0/05گرم پلیوینیل پیرولیدون در  40میلیلیتر آبمقطر

 = nتعداد بذرهای جوانهزده = N،کل بذور
انرژی جوانهزنی ( )GEعبارت است از درصد بذور
جوانهزده در زمانیکه جوانهزنی به اوج خود میرسد

 = LSطول ساقه = LR ،طول ریشه = GP ،درصد جوانهزنی

( Ruan et

.)al., 2002
رابطه ()2

 = Niتعداد بذور جوانهزده در برخی ارقام روز دوم و در برخی

بهخوبی حل کرده و سپس با اسید کلرید  pHمحلول را به 8
رسانده و بعد از آن محلول را به حجم نهایی  50میلیلیتر
میرسانیم و از این بافر برای عصارهگیری پروتئینهای محلول
و آنزیمهای آنتیاکسیدانی استفاده میکنیم (این محلول باید در
یخچال نگهداری شود) .جهت عصارهگیری ،ابتدا  0/5گرم
نمونه برگ را در هاون چینی خرد مینماییم ،سپس  2میلیلیتر
بافر استخراج را به آن اضافه نموده میکوبیم .مخلوط حاصل را

روز چهارم (اوج جوانهزنی) = N ،تعداد کل بذور

در لوله اپندورف و بهمدت  15دقیقه با دور  13000سانتریفیوژ

سرعت جوانهزنی (:)Maguire, 1962

نموده و پس از آن فاز باالیی جهت خواندن میزان پروتئین و

رابطه ()3

فعالیت آنزیمها جدا میگردد.
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برای اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز

دقیقه در اتاقک نور قرار داده شد .سپس میزان جذب نوری

 50میکرولیتر از عصاره استخراجشده را با یک میلیلیتر محلول

محلول حاصل در دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 560 nm

اندازهگیری آسکوربیک پراکسیداز مخلوط گردید .سپس جذب

خوانده شد (.)Beauchamp and Fridovich, 1971

اسپکتروفتومتر ( )Biotek Power Wave xs2خوانده شد

استخراجشده را در  80میکرولیتر بافر استخراج رقیق و 5

(.)Nakano and Asada, 1981

میلیلیتر معرف برادفورد به آن افزوده و سپس ورتکس شد و

برای اندازهگیری میزان فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز 33
میکرولیتر از عصاره آنزیمی رقیقشده با یک میلیلیتر از

پس از گذشت  5دقیقه ،میزان جذب نوری آن در طولموج
 595نانومتر

خوانده شد (.)Bradford, 1976

سوبسترای پراکسیداز مخلوط و بهمدت بیست دقیقه با فواصل

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایش توسط نرمافزار

Chance and

) SAS (9.2و رسم نمودارها با  Excelانجام شد .جهت مقایسه

 30ثانیه در طولموج  470nmخوانده گردید (

میانگینها از آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح

.)Maehly, 1955

فعالیت آنزیم کاتاالز بهروش زیر اندازهگیری شد500 :

احتمال پنج درصد استفاده شد.

میکرولیتر عصاره آنزیمی رقیقشده با  1میلیلیتر بافر فسفات
 100میلیموالر  pH=7مخلوط و واکنش با اضافهکردن 500

نتایج و بحث

میکرولیتر محلول هیدروژن پراکسید  60میلیموالر آغاز گردید.

درصد نهایی جوانهزنی :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد

پس از گذشت زمان معین با استفاده از  2میلیلیتر معرف

که اثر غلظت اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی بر درصد

دیکرومات ( ،)%5استیک اسید ( )3:1واکنش پایان یافت.

نهایی جوانهزنی در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود

لولههای آزمایش بهسرعت داخل حمام آب جوش بهمدت 15

(جدول  .)2درصد نهایی جوانهزنی با مصرف اسید هیومیک

دقیقه قرار داده شد .خواندن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

بهطور معنیداری بیشتر از شاهد بود (شکل  .)2همچنین بر

گرفت

پایه یافتههای بهدست آمده ،با افزایش سطوح نانو ذرات اکسید

در

طولموج

جذبی

570

نانومتر

صورت

(.)Sinha, 1972

اندازهگیری میزان فعالیت کمی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز:
برای این منظور ابتدا  200 ،150 ،100 ،50میکرولیتر از عصاره

روی ،درصد نهایی جوانهزنی  1/45برابر نسبت به شاهد کاهش
داشت (شکل  .)3همچنین نانو ذرات فلزی باعث بازدارندگی
جوانهزنی در برنج شد (.)Da Costa and Sharma, 2016

استخراجشده به کمک محلول استخراج به حجم نهایی 200

وجود نانو ذره در محیط جوانهزنی بهدلیل نفوذ سریع به

میکرولیتر رسانده و به  4میلیلیتر محلول اندازهگیری

داخل بذر همراه آب از طریق تأثیر بر فرایندهای فیزیولوژیکی

سوپراکسید دیسموتاز که شامل  50میلیمول بافر فسفات

مهم ازجمله تنفس و جلوگیری از تقسیم سلولها سبب اختالل

پتاسیم با  75، pH=7میکروموالر نیترو بلو تترازولیوم13 ،

در جوانهزنی و رشد گیاهچه میشود (

میلیموالر ال -متیونین 0/1 ،میلیموالر  EDTAو 2

.)al., 2013

Marquez-Garcia et

میکروموالر ریبوفالوین بود ،مخلوط گردید .سپس دو نمونه

سرعت جوانهزنی :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد

بدون عصاره حاوی  200میکرولیتر بافر استخراج را بهعنوان

که اثر اسید هیومیک ،نانو ذره اکسیدروی و اثر متقابل آنها بر

کنترل و بالنک مورد استفاده قرار گرفت .پس از اضافهکردن

شاخص سرعت جوانهزنی در سطح احتمال  P >0/05معنیدار

عصاره استخراج و محلول اندازهگیری سوپراکسید دیسموتاز

بود (جدول  .)2سمیت نانو ذره اکسید روی با حضور اسید

به کوت اضافه شد .جهت انجام واکنش این مخلوط بهمدت 15

هیومیک کاهش یافت .در این رابطه کمترین میزان سرعت
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس برخی شاخصهای جوانهزنی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

اسید هیومیک

1

* 1451/85

* 21/99

* 1711/40

* 154194250

اکسید روی

8

*556/51

* 3/156

* 409/33

* 98062531/6

اسید هیومیک × اکسید روی

8

ns

* 1/37

ns

خطا

36

17/48

0/115

18/07

86709/5

ضریب تغییرات

-

5/51

4/28

5/86

6/46

15/18

6/07

* 1082703/3

* و  nsبهترتیب معنیداری و عدممعنیداری در سطح احتمال  P >0/05را نشان میدهد.

شکل  -2مقایسه میانگین اثرات ساده اسید هیومیک ( )HAبر شاخص درصد نهایی جوانهزنی (درصد) .حروف یکسان بیانگر عدماختالف
معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

شکل  -3مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اکسید روی ( )ZnOبر شاخص درصد نهایی جوانهزنی (درصد) .حروف یکسان بیانگر
عدماختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

جوانهزنی در سطح صفر اسید هیومیک و سطح  2000میلیگرم

روز) مشاهده شد (شکل  .)4مطالعات زیادی نشان داده است

در لیتر نانو ذره اکسید روی ( 6/19تعداد در روز) و بیشترین

که اسید هیومیک بر شاخصهای جوانهزنی و رشدی گیاهان

میزان سرعت جوانهزنی در سطح  100میلیگرم در لیتر اسید

مختلف اثر مثبت داشته است ازجمله کاربرد اسید هیومیک در

هیومیک و سطح صفر نانو ذره اکسید روی ( 9/56تعداد در

گندم را باعث افزایش جذب آب ،تنفس و میزان جوانهزنی و
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سرعت جوانهزنی

انرژی جوانهزنی

شاخص بنیه بذر
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احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

درنتیجه سرعت جوانهزنی دانستند (.)Kadam et al., 2011

کاهش رشد گیاه ،ساقه ،ریشه ،تأخیر در گلدهی و کاهش

غلظت  54میلیگرم در لیتر اسید هیومیک باعث افزایش

عملکرد گیاه میشوند ( .)El‐Temsah and Joner, 2012نانو

سرعت جوانهزنی ،طول و وزن خشک ریشهچه گندم شد

ذرات فلزی باعث بازدارندگی جوانهزنی در برنج شد

(سبزواری و همکاران .)1389 ،اسید هیومیک باعث افزایش

(.)Da Costa and Sharma, 2016

جذب آب و تنفس در هنگام جوانهزنی شده و درنتیجه سرعت
جوانهزنی را افزایش میدهد ()Saruhan et al., 2011

شاخص بنیه بذر :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد
که اثر اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی و اثر متقابل آنها بر

انرژی جوانهزنی :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد

شاخص بنیه بذر در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود

که اثر غلظت اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی بر انرژی

(جدول  .)2یکی دیگر از شاخصهای جوانهزنی که تحت

جوانهزنی در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود (جدول .)2

سمیت نانو ذرات اکسید روی و اسید هیومیک قرار گرفت،

بهکارگیری اسید هیومیک نیز افزایشی نزدیک به  1/2برابر

شاخص بنیه بذر بود .بر همین اساس ،کمترین میزان شاخص

معنیداری در مقایسه با عدممصرف آن در انرژی جوانهزنی

بنیه بذر هنگامی مشاهده شد که باالترین غلظتهای نانو ذره

گیاه ایجاد کرد (شکل  .)5با افزایش سطوح نانو ذره اکسید

اکسید روی استفاده شده بود و حضور اسید هیومیک توانسته

روی انرژی جوانهزنی بهطور معنیداری کاهش یافت

بود این اثر سمیت را بهطور معنیداری کاهش دهد (شکل .)7

بهطوریکه میزان انرژی جوانهزنی نزدیک به  1/5برابر نسبت به

غلظت  54میلیگرم در لیتر اسید هیومیک باعث افزایش

شاهد کاهش نشان داد (شکل  .)6کاهش مقدار انرژی

معنیدار شاخص بنیه بذر گندم شد (سبزواری و همکاران،

جوانهزنی بهدلیل کاهش درصد جوانهزنی است زیرا انرژی

 .)1389استفاده از اسید هیومیک باعث افزایش طول ریشهچه و

جوانهزنی تابعی از تعداد بذرهای جوانهزده است درنتیجه با

ساقهچه و درنهایت افزایش شاخص بنیه بذر در گیاهان شده

کاهش تعداد بذرهای جوانهزده ،انرژی جوانهزنی کاهش

است .افزایش طول ساقه و ریشه به خاطر تأثیر مثبت اسید

مییابد .نانو ذرات ،با توجه به اندازه کوچک و واکنشپذیری

هیومیک بر تنفس گیاهی ،یعنی افزایش تولید  ATPبا تحریک

باالیی که دارند میتوانند وارد سلول شده و بر مکانیسمهای

فسفریالسیون اکسیداتیو همراه با افزایش جذب و انتقال مواد

مختلف درون سلول اثر گذاشته و باعث اختالل در تقسیم

مغذی و همچنین بیوسنتز ترکیبات است (

سلولی شوند .همچنین نانو ذرات باعث توقف جوانهزنی بذر،

 .)1999درنتیجه شاخص بنیه بذر در تیمار اسید هیومیک

SILVA et al.,
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در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

شکل  -6مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اکسید روی ( )ZnOبر شاخص انرژی جوانهزنی (درصد) .حروف یکسان بیانگر
عدماختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

شکل  -7م قایسه میانگین اثر متقابل اسید هیومیک و اکسید روی بر شاخص بنیه بذر .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار در سطح
احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

افزایشی نانو ذره اکسید روی بر میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید

افزایش مییابد.
سوپراکسید دیسموتاز :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان

دیسموتاز را تشدید کرد (شکل  .)8طی بررسیهایی گزارش

داد که اثر اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی و اثر متقابل آنها

کردند که اثر اسید هیومیک بر برنج باعث افزایش فعالیت آنزیم

P

سوپراکسید دیسموتاز میشود ( .)Xie et al., 2015میتوان

معنیدار بود (جدول  .)3بر همین اساس اسید هیومیک اثرات

اظهار داشت که اسید هیومیک با افزایش ظرفیت نگهداری آب

بر آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در سطح احتمال >0/05
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس برخی فعالیتهای بیوشیمیایی
منابع تغییر

میانگین مربعات

درجه

اسید هیومیک

1

* 67723/5

* 426/53

* 52361/6

* 710/4

* 0/165

اکسید روی

8

* 198061/5

* 253/58

* 71411/13

* 1850/6

* 0/493

اسید هیومیک × اکسید روی

8

* 11006/2

* 67/17

* 9872/06

* 88/66

خطا

36

3078/8

4/64

1937/9

24/01

0/014

ضریب تغییرات

-

9/29

10/55

11/75

9/83

10/26

ns

0/022

* و  nsبهترتیب معنیداری و عدممعنیداری در سطح احتمال  P >0/05را نشان میدهد.

شکل  -8مقایسه میانگین اثر متقابل اسید هیومیک و اکسید روی بر میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز .حروف یکسان بیانگر عدماختالف
معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

و از طریق فعالیت شبه هورمونی میتواند سبب افزایش فعالیت

پروتئین) بود .همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در

آنزیم آنتیاکسیدان گیاه گردد ( .)Khan et al., 2013اسید

سطح  100اسید هیومیک و سطح  2000نانو ذره اکسید روی

هیومیک بهدلیل ویژگی هورمونی ازجمله شبه سیتوکینین و از

( 232/6میکرومول در دقیقه برمیلیگرم پروتئین) مشاهده شد

طریق تأثیر بر سیستم تنفس یاختهای در تنظیم فعالیتهای

(شکل  .)9طی یک بررسی نشان داده شد که اسید هیومیک

آنتیاکسیدانی و سایر فعالیتهای آنزیمی نیز دخالت میکند و

باعث افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه زنجبیل میشود

موجب بهبود فعالیتهای فیزیولوژیک گیاه و افزایش تحمل به

( .)Ghasemzadeh et al., 2011همچنین ورمیکمپوست تأثیر

تنش میشود (.)Zhang and Ervin, 2004

معنیداری بر فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی داشته است

کاتاالز :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر اسید

(آدمیپور و همکاران،

.)1395

هیومیک ،نانو ذره اکسید روی و اثر متقابل آنها بر آنزیم کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان

در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود (جدول  .)3نتایج

داد که اثر اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی و اثر متقابل آنها

مقایسه میانگین نشان داد که کمترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

بر آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سطح احتمال >0/05

در سطح  100میلیگرم اسید هیومیک در لیتر و سطح صفر نانو

معنیدار بود (جدول  .)3بررسی میانگین ترکیبهای مختلف

ذره اکسید روی ( 96/02میکرومول در دقیقه بر میلیگرم

اسید هیومیک و نانو ذره اکسید روی ،نشان داد که اسید

P
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آزادی

کاتاالز

آسکوربات پراکسیداز

پراکسیداز

سوپراکسید دیسموتاز

پروتئین
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سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

شکل  -10مقایسه میانگین اثر متقابل اسید هیومیک و اکسید روی بر میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز .حروف یکسان بیانگر عدماختالف
معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

هیومیک و نانو ذره اکسید روی اثر همافزایی معنیداری بر

از طریق حفظ نفوذپذیری غشا و افزایش متابولیسم سلولی،

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز داشتند (از  13/21به

رشد گیاهان را در شرایط متفاوت محیطی افزایش میدهد را

 43/23میکرومول در دقیقه برمیلیگرم پروتئین بهترتیب برای

برای اسید هیومیک تأیید کردهاند (.)Cooper et al., 1998

ترکیبهای نانو ذره روی تنها و نانو ذره همراه با اسید

پراکسیداز :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر

هیومیک) (شکل  .)10اسید هیومیک با افزایش فعالیت شبه

اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی و اثر متقابل آنها بر آنزیم

هورمونی میتواند سبب افزایش فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان گیاه

پراکسیداز در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود (جدول .)3

گردد ( .)Zhang and Schmidt, 2000همچنین در همین راستا

در این رابطه فعالیت آنزیم پراکسیداز هنگام افزودن اسید

افزایش میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در پی استفاده از

هیومیک به پتریدیشهای حاوی نانو ذرات اکسید روی 1/5

(Kesba and El-

برابر افزایش یافت (شکل  .)11اسید هیومیک در اثر متقابل با

 .)Beltagi, 2012برخی از گزارشها نیز فعالیتهای شبه

کادمیوم برای از بینبردن هیدروژن پراکسید سمی فعالیت

هورمونی ازجمله تأثیری همانند اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین

(Ozfidan-

اسید هیومیک در انگور مشاهده شده است

آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز را افزایش داد
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سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

شکل  -12مقایسه میانگین اثرات ساده غلظت اسید هیومیک بر محتوای پروتئین ( .)mg/gfwحروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار در
سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون  LSDاست.

 .)-Konakci et al., 2018میزان فعالیت آنتیاکسیدانی میوه

آنتیاکسیدانی گیاهان تأثیر مفید

دارد (.)Salimon et al., 2012

فلفل تحت تأثیر تیمارهای ورمیکمپوست افزایش یافت

پروتئین :نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر

( .)Aminifard et al., 2012میتوان اظهار داشت که اسید

غلظت اسید هیومیک ،نانو ذره اکسید روی بر محتوای پروتئین

هیومیک از طریق فعالیت شبه هورمونی میتواند سبب افزایش

در سطح احتمال  P >0/05معنیدار بود (جدول  .)3به

فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان گیاه گردد (.)Khan et al., 2013

کارگیری اسید هیومیک افزایش معنیداری در مقایسه با

مهمترین سازوکارهای اسید هیومیک تولید ایندول استیک

عدممصرف آن در محتوی پروتئین گیاه ایجاد کرد (شکل .)12

اسید ،سیتوکنینها با اسیدهای آمینه تریپتوفان و آدنین

در این رابطه ،افزایش غلظت نانو ذرات اکسید روی محتوای

ترشحشده از ریشه ،هیدرولیز پیشماده اتیلن (-1

پروتئین را نزدیک به دو برابر کاهش داد (از  1/51به 0/75

آمینوسیکلوپروپان  -1-کربوکسیلیک اسید) و تولید مواد

میلیگرم بر گرم برگ تازه) (شکل  .)13کاهش در محتوی

هورمونی و شبه هورمونی در اثر واکنش نیتریت حاصل از

پروتئین محلول برگ تحت سمیت اکسید روی در گیاه یونجه

تنفس نیتراتی با اسید آسکوربیک است بنابراین این ترکیب

گزارش شده است ( .)Bandyopadhyay et al., 2015گونههای

عالوه بر تأثیر مستقیم با سازوکار تولید مواد تنظیمکننده رشد

فعال اکسیژن میتوانند با صدمهزدن به پروتئوم گیاه باعث نابودی

گیاه بهطور غیرمستقیم با کنترل میزان فعالیت آنزیمهای

شمار زیادی از پروتئینهای گیاه شوند (.)Turgut et al., 2004
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 حروف یکسان بیانگر عدماختالف.)mg/g fw( ) بر محتوای پروتئینZnO(  مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اکسید روی-13 شکل
. استLSD  درصد با استفاده از آزمون5 معنیدار در سطح احتمال

اسید هیومیک باعث افزایش بیشتر در میزان فعالیت آنزیمهای

همچنین فلزات با اختالل در فرایند تثبیت نیتروژن از طریق

آنتیاکسیدان در گیاه شد و با محافظت گیاه در برابر سمیت نانو

 گلوتامات،بازدارندگی فعالیت آنزیمهایی مانند گلوتامین سینتاز

 باعث کاهش خسارتهای ناشی از تنش،ذره اکسید روی

سینتاز و نیترات ردوکتاز و فرایند احیا نیترات سبب کاهش

 همچنین میتوان اظهار داشت که اسید.اکسیداتیو آن گردید

Panda and

هیومیک با افزایش فعالیت شبه هورمونی میتواند سبب افزایش

( تولید پروتئین شده و رشد را متوقف میکند
.)Khan, 2003

فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان گیاه گردد و اثرات سمیت نانو ذره
را کاهش دهد و درنتیجه سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر
.دهد

را افزایش
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Interaction of ZnO Nanoparticle with Humic acid on Germination of Rapeseed
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Abstract
Humic acid can vary the toxicity of biotoxins at different environments when it is bond to them. Therefore, the
interaction between nanoparticles and humic acid is specially considered in the view of environmental point . The
objectives of this study were the investigation of ZnO nanoparticle toxicity on rapeseed at germination stage, and the
reduction of the nanoparticle toxicity by humic acid in laboratory condition. The experiment was conducted with nine
concentrations of 0, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mg / L zinc oxide nanoparticle and two
concentrations of 0, 100 mg / L humic acid, as factorial in a completely randomized design with three replications. The
results showed that increasing of the ZnO nanoparticle concentration caused increasing the activity of superoxide
dismutase, ascorbate peroxidase, catalase and peroxidase enzymes, while the protein content showed a reduction trend.
Humic acid application decreased the toxicity effects of ZnO nanoparticle. Increasing the concentration of ZnO
nanoparticle caused reduction in germination indices (such as final germination percentage, germination energy,
germination rate and seed vigor index). However, application of humic acid resulted in improving the germination
indices, antioxidants activity in the plant and a reduction of toxicity by protecting the plant against the ZnO
nanoparticle.
Keywords: Biochemical activity; Environmental pollution; Germination indices; Natural organic matter; Oilseed crops
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